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- En del av Equmeniakyrkan

“Vad inget öga sett och 
inget öra hört och ingen 
människa anat, det har 
Gud berett åt dem som 

älskar Honom.”                                    
1 Kor 2:9

Du är ALLTID

välkommen till

Senorens 

Missionshus!



Mötesprogram våren 2016 Mötesprogram våren 2016

7/2 18:00
Besök av Gideoniterna som berättar om sitt 
arbete med att sprida Biblar. Församlingens 
sångare medverkar. Månadsoffer jan.

20/2 19:00 Besök av Kjell Ogenblad
som talar och sjunger.

5/3 19:00

“Minns Du Sången” 
med 10-i-topp. 
Rösta på din favoritsång och vinn 
kvällens pris. Servering. Månadsoffer feb.

24/3 19:00 Getsemanestund. Nattvard.

27/3 11:00
Familjegudstjänst med påskens glada 
budskap! Barn, ungdomar och ledare 
medverkar. Servering.

28/3 18:00
Ekumenisk gudstjänst i Ramdala kyrka. 
Walla Karlsson, Natasha Nilsson & 
Elsa Joehlson medverkar.

2-3/4

Möteshelg med Lasse Svensson 
som sjunger och talar.  
Lördag kl. 19:00. 
Söndag kl. 11:00 och 18:00. 
Månadsoffer mars.

23-
24/4

Möteshelg med Carl-Olov 
Hultby som sjunger och talar. 
Lördag kl. 19:00. 
Söndag kl. 11:00 och 18:00. 

8/5 18:00 Besök av Birgun & Rolf Pettersson och Victoria
Roos som sjunger och talar. Månadsoffer april.

21-
22/5

Besök av Margareta
& Ulf Rånge som 
sjunger och talar. 
Lördag kl. 19:00. 
Söndag kl. 11:00.

5-6/6

Besök av Nenne Lindberg m.fl. som sjunger 
och talar. Mycket sång & musik!
Söndag kl. 18:00 Månadsoffer maj. 
Måndag kl. 18:00, Grillkväll på nationaldagen. 
Korvgrillning på uteplatsen efteråt. 

19-
21/8 19:00 Tältmöten! Senorenteamet m.fl.

26-
28/8 19:00 Tältmöten! Pär Alfredsson. Senorenteamet m.fl. 

MC-Gudstjänst 27/8 Utställning från kl. 17:30.
2-4/9 19:00 Tältmöten! Pär Alfredsson. Senorenteamet m.fl. 

Se hela programmet och den senaste informationen på:

www.senorensmissionshus.se



WWW.FREDAGSMIX .SE

Bibelstudie & bön
En grundsten för verksam-
heten är tisdagskvällarnas 
Bönemöten, då vi samlas 
kring Bibeln som är Guds 
ord. Där studerar vi Bibelns 
fantastiska och fängslande 
budskap. I en trygg och 
avspänd gemenskap sam-

talar vi såväl om Bibelns 
undervisning och budskap 
som om egna erfarenheter 
och frågor som känns an-
geläget att dela med sig av. 
Vi sjunger tillsammans och 
avslutar kvällen med bön 
och förbön.

Tisdagar kl. 19:00

FRÅGOR?!
Om Du undrar vad Fredagsmix är för något och vad 
vi brukar göra mm. så kika gärna in på hemsidan. 
Har Du ändå frågor så slå gärna en signal eller skicka 
ett sms eller mail till Mathias på:  

Mobil/SMS: 0739-593716, Hem: 0455-44244 
Email: matman@email.com

Vi startar vårterminenFredag 12 februari kl. 19:00i Missionshuset på Senoren!

Alla tjejer och killar från klass tre och uppåt 
är välkomna med på häftiga fredagskvällar 

med uteaktiviteter, ishall, bowling, pyssel, 

Vi ses väl på Fredagsmix?!

Allt du behäver veta och lite till finns på:

Söndagsskolan
Alla söndagar kl. 10:00 - 11:00

Alla barn från ca. 3-4 år och uppåt är 
välkomna med på Söndagsskolan.

På söndagsskolan brukar vi:

Välkommen!

Vi börjar 

 den 14/2!




